Zápisnica zo zasadnutia
zo dňa 12.5.2020
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tešedíkove
dňa 12. 5. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Osprav.: 0
Neosprav.: 0

I.

Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla pani starostka obce, Mgr. Ildikó
Agócs Kőrösi. Z dôvodu pandémie COVID-19 a za účelom dodržania
protiepidemiologických opatrení, miestom zasadnutia bol veľká sála kultúrneho
domu. Uvoľnením niektorých opatrení Úradu verejného zdravotníctva sú už
povolené verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva. Pani starostka srdečne
privítala prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce,
prednostku obecného úradu a pána zástupcu starostu. Poslanci boli prítomní v plnom
počte, obecné zastupiteľstvo je vo všetkých bodoch programu uznášaniaschopné.

II.

Schválenie programu
Program zasadnutia bol doručený poslancom spolu s pozvánkou zasadnutia. Pani
starostka navrhuje doplniť program zasadnutia v programovom bode č. XIVŽiadosti so žiadosťou č. 617/2020 Zsolta Darázsa. Keďže poslanci k doplnenému
programu nemali žiadne pozmeňujúce návrhy, doplnený program bol jednohlasne
schválený.
(hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec )

III.

Voľba návrhovej komisie
MDDr. Peter Czakó, PhDr. Kristián Czuczor
(hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /MDDr. Czakó,
PhDr. Czuczor/)

IV.

Voľba mandátovej komisie
Ladislav Somogyi, Roland Somogyi
(hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 2 poslanci /L. Somogyi, R.
Somogyi/)

V.

Určenie overovateľov zápisnice
Zoltán Szabó, Ing. Július Zilizi
(hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec /Z. Szabó/)

VI.

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole plnení uznesení
Pán hlavný kontrolór predniesol svoju správu o kontrole plnení uznesení, ktorá je
prílohou č. 1 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 24/OZ/2020
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení
zo 16.zasadnutia OZ v Tešedíkove konaného dňa 10.3.2020.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
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VII.

Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku finančných kontrol za obdobia IV.
štvrťrok 2019 a I. štvrťrok 2020. (príloha č. 2)
Správy o výsledkoch finančných kontrol boli doručené poslancom spolu s pozvánkou
na zasadnutie.
Uznesenie č. 25/OZ/2020
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej
kontroly za IV. štvrťrok 2019.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanci
Pán kontrolór v krátkosti zhrnul svoju správu o výsledku finančných kontrol za
obdobie I. štvrťrok: - navrhuje, aby poskytnutie sponzorského príspevku obci na
konkrétny účel v budúcnosti malo formu darovacej zmluvy.
Uznesenie č. 26/OZ/2020
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o výsledku finančnej
kontroly za I. štvrťrok 2020.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanci

VIII. Schválenie VZN č. 1/2020 Obce Tešedíkovo o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení na
území obce Tešedíkovo
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 16.3.2020 do 31.3.2020 v rámci pripomienkovania žiadny návrh na jeho zmenu nebol doručený na obecný
úrad.
Uznesenie č. 27/OZ/2020
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tešedíkovo č. 1/2020 o
určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a
školských zariadení na území obce Tešedíkovo.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržali sa: 0 poslanec
IX.

Správa o činnosti obce a o prijatých opatreniach obce počas mimoriadnej
situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus)
Starostka informovala poslancov o činnostiach a opatreniach počas pandémie
koronavírusu:
- 14. marca 2020 bola vládou vyhlásená mimoriadna situácia
- školy a školské zariadenia sú zatvorené od 13. marca 2020
- zasadnutia obecného krízového štábu: 9.3.2020 a 13.3.2020
- šitie rúškov pre obyvateľov - rúška boli ušité v krajčírskej dielni miestnej
podnikateľky, v počte 1500 kusov za 2,- eurá/ks. Žiadanie rúšok zo strany obyvateľov
prebehlo veľmi disciplinovane, doručene rúšok bolo riešené bez osobného kontaktu,
vhodením do poštových schránok za symbolickú cenu 1,- eur/ks. Vyplatenie bude
možné po uplynutí obdobia pandémie.
- seniorom nad 60 rokov (770 domácností) boli poroznášané letáky, prostredníctvom
ktorých sme ich upozornili na prísne dodržiavanie bezpečnostných opatrení a obec im
ponúkla možnosť nákupu potravín a liekov, o ktorú seniori mohli požiadať na
osobitnom telefónnom čísle - túto možnosť však do dnešného dňa nevyužil nikto.
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- pravidelná dezinfekcia (každý piatok) verejných priestranstiev - okolie obecného
úradu, pošty, lekárne, autobusových zastávok
- obecný úrad - zamestnanci nenárokovali zmenu dĺžky pracovnej doby (okrem
jednej, ona má maloleté dieťa - niektoré dni mala home-office), pracovali
riadne, v kritickom období boli zavedené skrátené stránkové hodiny, ktoré boli k 11.
máju zrušené.
- VPS - pracovníci robili riadne bez zmien
- DSS - pracovná doba zamestnancov bez zmien, v prevádzke nastali zmeny kvôli
opatreniam COVID - 19 - od začiatku marca je prísne dodržiavaný zákaz návštev,
mohli sme si žiadať ochranné pomôcky pre zamestnancov DSS a podľa rozhodnutia
ústredia všetci zamestnanci a klienti DSS sa budú testovať rýchlotestami. Včera na
župe starostka prevzala rýchlotesty, rúška a rukavice a v priebehu zajtrajšieho dňa sa
uskutoční testovanie.
- materské školy - sú zatvorené od 14. marca, pedagogickí zamestnanci pracovali
formou home officu, nepedagogickí zamestnanci chodili dezinfikovať priestory MŠ,
v mesiaci apríl čerpali vlaňajšiu dovolenku, a v mesiaci máj čerpajú tohtoročnú
dovolenku (4 týždne). V prípade, že v júni naďalej bude trvať táto situácia,
zamestnanci materských škôl dostanú náhradu mzdy vo výške 80%.
- školská jedáleň - bola vykonaná inventúra,
- základné školy - v pracovnoprávnych veciach rozhodujú samostatne, zamestnanci
školskej jedálne sú doma a majú náhradu mzdy vo výške 80% už od apríla, pani
učiteľka školského klubu čerpá svoju dovolenku (v prípade, že v júni bude trvať
naďalej táto situácia, bude mať prekážku v práci s náhradou mzdy vo výške 80%)
- v prípade otvárania materských škôl v júni budeme ich prevádzkovať aj počas
mesiaca júl (podľa aktuálnych opatrení)
- výdavky súvisiace s COVID-19 - podľa požiadania okresného úradu sme museli
zaslať všetky výdavky súvisiace s koronavírusom za obdobie od 12.3.2020 do
30.4.2020. - výška týchto výdavkov je spolu 4120,85 - papierové utierky, dezinfekčné
prostriedky, Chloramin na dezinfekciu podláh a verejných priestranstiev, jednorazové
ochranné rukavice, dezinfekčné gély na ruky, bezdotykové teplomery, dezinfekčné
prípravky do DSS, ochranné rúška pre obyvateľov, letáky "Chránime našich
seniorov", bezdotykové dávkovače na dezinfekciu rúk, čistiace prostriedky.
- podujatia: - divadelné predstavenie "Meseautó" - preložený na nový termín,
4. októbra (podľa aktuálnej situácie), zrušené boli nasledovné podujatia: kladenie
vencov - 15. marec, literárny večierok OZ LYNX, veľkonočné podujatie pre deti,
majáles, deň detí.
Starostka prosí poslancov, aby sa rozhodli o otázke, či usporiadať obecné oslavy a
hody, alebo nie. Podľa mailovej komunikácie pani starostka zistila, že termín použitia
dotácie, schválenej vo výške 25 000,- eur sa (na základe písomnej žiadosti s
odôvodnením) dá presunúť o 12 mesiacov. Obáva sa, že aj keď budú povolené
hromadné podujatia, budú v platnosti určité pravidlá (nosenie rúšok, dezinfekcia,
dvojmetrová vzdialenosť, atď), ktorých dodržiavanie si obec, ako organizátor nevie
zabezpečiť.
Ďalšie plánované podujatia: 15. augusta - deň detí s parou a dymom (náhradný
termín), 22. augusta - folklórny festival, 30. augusta - bežecké preteky
Starosta navrhla: aj keď hromadné podujatia budú povolené, obecné
zastupiteľstvo by oslávilo pamiatku peredskej bitky slávnostným zasadnutím
zastupiteľstva, kladením vencov iba v úzkom okruhu poslancov - bez recepcie, bez
účasti verejnosti a delegácií partnerských obcí.
Starostka otvorila diskusiu.
Poslanec MDDr. P. Czakó - kým nie je očkovanie proti koronavírusu, neodporúča
organizovať hromadné podujatia.
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Pán doktor informoval poslancov o podstate a efektívnosti rýchlotestov COVID-19.
Navrhuje, aby aspoň zamestnanci DSS boli otestovaní PCR testami. Navrhuje tiež, aby
im boli zaobstarané ďalšie rýchlotesty do rezervy, aby sa ich dalo testovať vo
vhodnom čase - pri výskytu teploty, alebo ochorenia.
K tejto téme sa vyjadrili ešte poslanci R. Somogyi, Ing. Zs. Mészáros a Mgr. Z.
Szarková. Poslanci sa zhodli na tom, že usporiadanie obecných osláv pre verejnosť je
riskantné, rozhodli sa za zrušenie tohtoročných obecných osláv.
Rozhodnutie o usporiadaní hodových slávností si ponechali na júnové zasadnutie.
Uznesenie č. 28/OZ/2020
OZ sa uznieslo na zrušení usporiadania tohtoročných Obecných osláv pre
pandémiu koronavírusu.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
X.

Návrh na zmenu uznesenia č. 17/OZ/2020 zo dňa 10.3.2020
Schválené uznesenie, ktoré sa týka činnosti obecnej polície na území obce
Tešedíkovo sa kvôli koronavírusu nedalo plniť, zatiaľ nebola podpísaná zmluva.
Starostka navrhuje zmeniť uznesenie schválené v marci 2020. Práca obecnej polície
tiež bola obmedzená v období koronavírusu, od 1. júna budú pracovať v pôvodnom
režime. V súčasnosti nie je veľký pohyb ľudí na území obce, neevidujeme žiadnu
kriminalitu v tomto období, tento výdavok nebol zaradený do rozpočtu obce, bolo by
potrebné ujasniť, za aké obdobie by bolo rozumné uzatvoriť zmluvu o činnosti
obecnej polície na území našej obce.
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková - z hľadiska návštevnosti rybníkov navrhuje obdobie od
mesiaca júl, počas letných mesiacov (júl-október)
Poslanec Ing. Zs. Mészáros - vzhľadom na rozpočet obce a na neočakávané výdavky
navrhuje skrátiť pôvodne schválené obdobie na obdobie letných mesiacov od júla do
septembra, na 3 mesiace.
Uznesenie č. 29/OZ/2020
OZ obce Tešedíkovo mení svoje uznesenie č. 17/OZ/2020 zo dňa 10.3.2020
nasledovne: OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o vykonávaní úloh obecnej
polície na území obce Tešedíkovo s Obcou Diakovce, s výpovednou lehotou 1
mesiac, za paušálnu mesačnú odmenu vo výške 1500,- eur. OZ poveruje
starostku obce dohodnutím zmluvných podmienok týkajúcich sa účinnosti a
doby platnosti zmluvy.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

XI.

Schválenie dotácií z rozpočtu obce
Termín podávania žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Tešedíkovo
uplynul 31.3.2020.
Komisia pre vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, zložená z
poslancov: Ing. András Baranyay, Ing. Zsolt Mészáros, Ing. Július Zilizi, z prednostky
obecného úradu, účtovníčky, zriadenej starostkou obce Tešedíkovo v zmysle Čl. V.
ods. 1. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Tešedíkovo č. 5/2017, ktorá
zasadala dňa 22.4.2020, vyhodnotila žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Tešedíkovo. Jednotlivé organizácie a občianske združenia pôsobiace na území obce
Tešedíkovo predložili svoje žiadosti v termíne, a to do 31.3.2020 v celkovej výške: 51
950,- eur. Komisia skontrolovala predložené žiadosti a odporúča Obecnému
zastupiteľstvu v Tešedíkove schváliť pridelenie dotácií podľa predloženého návrhu:
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Rok 2019
schválená
850,OZ Telektó
15 000,ŠK Tešedíkovo
1 000,RZ pri ZŠ s vjm
1 200,Csemadok ZO
544,RZ pri ZŠ Tešedíkovo
1 000,CAMPUS OZ
1 000,RZ pri MŠ
1 000,RZ pri MŠ – Óvoda, T-325
400,Slov. červený kríž MO
150,LYNX OZ
856,OZ Csángó
23 000,Spolu
Organizácia

Rok 2020
žiadaná návrh
20 000,- 7 000,15 000,- 8 000,1 000,0,1 500,- 1 200,4 400,500,1 200,- 1 000,3 000,500,2 500,500,400,400,2150,- 1 150,800,800,51 950,- 21 050,-

Komisia pri zostavení návrhu zohľadnila tohtoročné rozpočtové opatrenia, vzhľadom
na prognózy, ktoré ukazujú 30%-né zníženie príjmov u samospráv, sme boli nútení
znížiť sumy dotácií. Združenie rodičov pri ZŠ s vjm oznámilo obci, že plánovaný
detský letný tábor z dôvodu pandémie sa neuskutoční, preto svoju žiadosť odvolali.
Poslanec MDDr. P. Czakó - navrhuje vyzvať organizácie, aby si rozmysleli
uskutočnenie akcií, podobne ako aj obec.
Poslankyňa Mgr. Z. Szarková - OZ Telektó žiadala financie vo výške 20 000,- eur
na čistenie jazera Telektó, úpravu brehu jazera Téglások - ktoré sa v tomto roku určite
neuskutočnia. Za zníženú sumu dotácie plánujeme vykonať opravu altánku na brehu
jazier Téglások a Telektó, vybudovanie väčšieho altánku na brehu jazera Téglások (už
máme stavebné povolenie) čiastočne z finančných zdrojov od sponzorov.
Starostka konštatovala, že návrh komisie je korektný vzhľadom na súčasnú situáciu.
Uznesenie č. 30/OZ/2020
OZ schvaľuje pridelenie dotácií z rozpočtu obce Tešedíkovo na rok 2020
organizáciám a občianskym združeniam pôsobiacim na území obce Tešedíkovo
nasledovne: OZ Telektó: 7 000,- eur, Csemadok ZO: 1200,- eur, MO
Slovenského červeného kríža: 400,- eur, Rodičovské združenie pri ZŠ s VJS:
500,- eur, Rodičovské združenie pri MŠ Tešedíkovo: 500,- eur, Rodičovské
združenie pri MŠ s VJM, T-325: 500,- eur, OZ CAMPUS: 1000,- eur, OZ
LYNX: 1150,- eur, OZ Csángó: 800,- eur, ŠK Tešedíkovo: 8 000,- eur.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslankyňa (Mgr. Z.
Szarková)
(poslanec PhDr. K. Czuczor vyšiel z miestnosti)
XII.

Schválenie predaja pozemku vo vlastníctve obce - V. Kelemen a A. Kelemenová,
Tešedíkovo 564
Zámer predaja bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí OZ, zámer predaja bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce, k zámeru predaja
neboli doručené žiadne pripomienky. Poslanci určili kúpnu cenu v sume 10,- eur/m2 vysporiadanie pozemkov.
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Uznesenie č. 31/OZ/2020
OZ schvaľuje predaj pozemku: parcely registra „C“ 1115/41 - zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 66 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území obce
Tešedíkovo, vo vlastníctve Obce Tešedíkovo, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v zmysle §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov žiadateľom: Vojtech Kelemen a manželka Anna
Kelemenová, obaja bytom Tešedíkovo č. 564, za kúpnu cenu 10,- eur/m2.
Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemku.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
XIII. Návrh na zmenu uznesenia č. 19/OZ/2012 zo dňa 21.2.2012 v súvislosti s
prevodom obecných nehnuteľností - Nora Vászondiová, Zuzana Vászondiová
Pani starostka informovala poslancov o histórii a o zmenách ohľadom predmetného
uznesenia. Dotyční splatili celú kúpnu cenu za pozemky pod budovami vo svojom
vlastníctve vlani v novembri vo výške 5748,- eur. Zmena uznesenia je potrebná z
dôvodu týchto zmien: zmena odkúpených parciel, zmena osobných údajov žiadateľky,
zmena predpisov katastra týkajúcich sa znenia uznesení. K podaniu návrhu na vklad
do katastra nehnuteľností je potrebné nové uznesenie schválenia predaja pozemkov.
Pôvodné uznesenie je prílohou č. 3 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 32/OZ/2020
OZ zrušuje uznesenie č. 19/OZ/2012 zo dňa 21.2.2012
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 33/OZ/2020
OZ schvaľuje predaj pozemkov vo vlastníctve obce, vedených na LV č. 2041,
parcely registra C-KN 829/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 155 m2,
parcely registra C-KN č. 829/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30
m2, parcely registra C-KN č. 829/6 - záhrada o výmere 294 m2, vedené na LV
č. 2041, nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Tešedíkovo z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991
Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Nore Vászondiovej, bytom
Galanta, štvrť SNP 997/18, Galanta v podiele 18/20 k celku a Zuzane
Vászondiovej, bytom Tešedíkovo č. 1154 v podiele 2/20 k celku za cenu 12,00
eur /m2.
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že stavby na pozemkoch,
ktoré sú predmetom prevodu nehnuteľností sú vo vlastníctve žiadateľov.
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Nakoľko kúpna zmluva uzatvorená so žiadateľkami v roku 2012 je už neaktuálna z
hore uvedených dôvodov, starostka navrhuje zrušiť pôvodnú kúpnu zmluvu a
uzatvoriť novú kúpnu zmluvu s aktuálnymi údajmi.
Uznesenie č. 34/OZ/2020
Ukladá obecnému úradu uzatvoriť dohodu o zrušení pôvodnej Kúpnej zmluvy
uzatvorenej medzi účastníkmi Obec Tešedíkovo, Nora Vászondiová a Zuzana
Vászondiová zo dňa 1.3.2012 podľa uznesenia č. 19/OZ/2012 zo dňa 21.2.2012
a uzatvorenie novej kúpnej zmluvy v súlade s prijatým uznesením č.
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33/OZ/2020 (kúpna cena v celej výške 5748,- eur bola uhradená do
13.11.2019).
Hlas.: za: 10 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
(poslanec PhDr. K. Czuczor sa vrátil do miestnosti)
XIV. Žiadosti
- Žiadosť č. 437/2020 - o odpredaj pozemku - Erik Szabó, bytom Tešedíkovo 483
Žiadateľ, E. Szabó odkúpil rodinný dom v obci so súpisným číslom 584 od
predchádzajúceho vlastníka (Beata Lelovicsová). Parcela č. 1115/125 o výmere 176
m2, ktorá je predmetom tejto žiadosti, sa nachádza pred týmto rodinným domom,
tvorí predzáhradku domu a je oplotený. Žiadateľ má záujem to odkúpiť za účelom
vysporiadania pozemku. Poslanci určili cenu v sume 10,- eur/m2.
Uznesenie č. 35/OZ/2020
OZ zrušuje uznesenie č. 89/OZ/2018 zo dňa 13.11.2018.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 36/OZ/2020
OZ schvaľuje zámer predaja pozemku parcely registra „C“, parc. č. 1115/125 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2, vedenej na LV č. 2041,
nachádzajúci sa v katastrálnom území obce Tešedíkovo, vo vlastníctve Obce
Tešedíkovo, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8, písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
žiadateľovi : Erik Szabó, bytom Tešedíkovo č. 483 za kúpnu cenu 10,- eur/m2.
Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemkov. OZ ukladá
obecnému úradu zverejniť zámer predaja na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce po dobu 15 dní.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
- Žiadosť č. 561/2020 o vysporiadanie pozemkov - Eva Somogyi, bytom
Tešedíkovo 1347, Zsolt Somogyi, bytom Sládkovičovo, Cukrovarská 231/4 predmetom žiadosti je časť verejného priestranstva pred novopostaveným rodinným
domom (parcely č. 1743/7 - 37 m2, 1738/8 - 2 m2, p. č. 1743/9 - 2 m2, 1743/10 - 1
m2), aby vedeli skolaudovať novostavby - z dôvodu zlého zamerania stavby časť
garáže je postavená na obecnom pozemku.
Uznesenie č. 37/OZ/2020
OZ schvaľuje zámer predaja pozemkov: novovytvorených parciel registra „C“
Geometrickým plánom č. 75/2020 zo dňa 10.3.2020, a to parc. č. 1743/7 zastavaná plocha o výmere 37 m2, parc. č. 1743/8 - zastavaná plocha o výmere
2 m2, parc. č. 1743/9 – zastavaná plocha o výmere 2 m2, parc. č. 1743/10 –
zastavaná plocha o výmere 1 m2, odčlenených z pôvodnej parcely registra EKN, parc. č. 1743/3 – ostatná plocha o výmere 2784 m2, vedenej na LV č.
4999, nachádzajúce sa v katastrálnom území obce Tešedíkovo, vo vlastníctve
Obce Tešedíkovo, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
žiadateľom: Eva Somogyi, bytom Tešedíkovo č. 1347, Zsolt Somogyi, bytom
Cukrovarská 231/4, Sládkovičovo za kúpnu cenu 10,- eur/m2. Dôvodom
osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemkov pred kolaudáciou stavieb. OZ
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ukladá obecnému úradu zverejniť zámer predaja na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce po dobu 15 dní.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

- Žiadosť č. 607/2020 o odkúpenie pozemkov - Etela Paulová, bytom Tešedíkovo
565, Dušan Paulo, bytom Tešedíkovo č. 565, Alica Szarková, bytom Tešedíkovo
1455
Predmetom žiadosti je vysporiadanie pozemku - predzáhradky pred rodinným
domom so súpisným číslom 565, a to parcely č. 1115/57 - časť rodinného domu, ktorá
stojí na obecnom pozemku o výmere 14 m2, a parcely č. 1115/58 o výmere 107 m2.
Uznesenie č. 38/OZ/2020
OZ schvaľuje zámer predaja pozemkov: parcely registra „C“ , parc. č. 1115/57
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, parc. č. 1115/58 - zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 107 m2, vedené na LV č. 2041, nachádzajúce sa v
katastrálnom území obce Tešedíkovo, vo vlastníctve Obce Tešedíkovo, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľom: Etela
Paulová, bytom Tešedíkovo č. 565, Dušan Paulo, bytom Tešedíkovo č. 565 a
Alica Szarková, bytom Tešedíkovo č. 1455, za kúpnu cenu 10,- eur/m2.
Dôvodom osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemkov. OZ ukladá
obecnému úradu zverejniť zámer predaja na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce po dobu 15 dní.
Hlas.: za: 11 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
- Žiadosť č. 617/2020 o užívanie verejného priestranstva - vytvorenia parkoviska
- Zsolt Darázs, Tešedíkovo č. 1473.
Žiadateľ má záujem vytvoriť parkovisko pred rodinným domom so súp. č. 149 v
rámci projektu " Prestavba rodinného domu na obchod a služby - rodinné
vinárstvo". K žiadosti bol priložený výkres o plánovaných parkoviskách v počte 4
kusy - 2 parkovacie miesta pred vinárstvom, 1 parkovacie miesto pred susedným
domom, ktorý je vo vlastníctve jej matky, a 1 parkovacie miesto oproti, vedľa budovy
farského úradu. Poslanci prezreli výkresovú dokumentáciu. Pôvodné spevnené plochy
(betónová plocha, tráva) na mieste plánovaných parkovacích miest sa menia na
spevnenú plochu zo zámkovej dlažby, s umiestneným odvodňovacích žľabov.
K žiadosti sa vyjadril poslanec Ladislav Somogyi, predseda stavebnej komisie, ktorý
podporuje vytvorenie týchto parkovísk.
Zástupca starostu, Ing. A. Baranyay sa opýtal, či na týchto parkoviskách môžu
parkovať aj návštevníci kostola počas omší, či žiadateľ nemôže umiestniť tabuľu so
zákazom parkovania okrem návštevníkov vinárstva?
Starostka - teoreticky by mohol umiestniť tabuľu, ale určite taký úmysel nemá
Poslanec Ing. Zs. Mészáros sa vyjadril k plánovaným parkoviskám z hľadiska
bezpečnosti dopravy - sú v poriadku, neohrozujú cestnú premávku.
Pri vybudovaní parkoviska by nedošlo k odstráneniu ani stromu, ani orgován, ktoré sú
v blízkosti tohto miesta.
Poslanci podporili zámer žiadateľa, nikto nemal proti tomu námietku.
Starostka informovala poslancov, že umiestnenie parkovacích miest bude predmetom
stavebného konania v rámci projektu výstavby rodinného vinárstva a podľa noriem pri
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vytvorení parkovacích miest menšieho rozsahu nie je potrebné umiestnenie
vsakovačky. Starostka navrhuje schváliť užívanie verejného priestranstva žiadateľovi s
tým, aby stavebná komisia preskúmala povrchovú úpravu umiestnenia parkovacích
miest.
XV.

Informácie starostky obce
- 31. marca uplynul termín na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z príjmov
z odvodu z hazardných hier ministerstva financií - naše doterajšie pokusy
z predchádzajúcich rokov boli žiaľ neúspešné - podľa zoznamu schválených
žiadostí z predošlých období, v roku 2020 sme trochu zmenili profil žiadosti a svoju
žiadosť sme podali o poskytnutie finančného príspevku vo výške 15 000,- eur na
rekonštrukcia chodníkov, konkrétne na úsekoch oproti Lacko centra a od pohostinstva
Džungel, smerom k cintorínu.
- bolo obci doručené oznámenie o schválení poskytnutia dotácie na rekonštrukciu
domova dôchodcov vo výške 80 000,- eur - momentálne pripravujeme doklady
požadované k uzatvoreniu zmluvy o dotáciu s Environmentálnym fondom
- na futbalovom štadióne bola vykonaná oprava oplotenia futbalového ihriska
z dotácie získanej z Úradu vlády SR - prebehlo verejné obstarávanie, úspešným
uchádzačom sa stala firma Szilárda Takácsa TAREX, ktorá na základe uzatvorenej
zmluvy vykonal stavebné práce - práce boli dokončené kvalitne a včas - momentálne
prebieha vyúčtovanie dotácie
- v rámci projektu kamerového systému a rekonštrukcie požiarnej zbrojnice sa
prebiehajú verejné obstarávania
- optický internet - prebehlo územné konanie stavby optického kábla firmy Telekom
od mesta Šaľa, cez Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec vrátane obce Vlčany. Vo verejnom
obstarávaní uspela dodávateľská firma zo Zvolena. Napokon spoločnosť Telekom
na základe vypracovanej projektovej dokumentácie z roku 2016-2017 dospela k
takému záveru, že v našej obci nie je rentabilné umiestniť optické káble, keďže v obci
sa nachádzajú pomerne nové metalické káble. Z tohto dôvodu sa rozhodli do systému
nafúkať optiku na troch prístupových bodoch v obci, takou formou bude metalický
systém využívaný na zrýchlenie internetu v obci (30 Mbit/s). Tieto prístupové body
budú pri pošte, v lokalite Majorket a v lokalite Vermek.
Pani starostka osloví ďalších dodávateľov telekomunikačných služieb, či neplánujú
vybudovať optiku v obci.
- na námestí obce sa začali sadové úpravy - došlo k výrubu 3 stromov, ktorých výrub
sme vôbec neplánovali a ich odstránenie odporúčal záhradnícky architekt - tieto ,
stromy boli príliš staré a preto aj nebezpečné - výrub stromov povolil aj odbor
životného prostredia okresného úradu. Na ich miesto je vysadená okrasná čerešňa. Na
námestí je vytvorený trvalkový záhon, ktorý je nenáročný na zavlažovanie, a časom,
keď sa rozrastú, budú ozdobou námestia. Pre informovanosť obyvateľov plánujeme
zverejniť na informačnej tabuli zoznam vysadených trvaliek.
- fontána na námestí obce - je vo veľmi zlom stave
- zvonica - tento týždeň sa uskutočnilo posledné zameranie, geodet pripravuje správu
- je zverejnená nová výzva na odvodnenie - zaujímavosťou tejto výzvy je, že nie je
limitovaná maximálna výška projektu - termín podávania je do 31.8.2020.
- výzva Zelené obce - výzva je otvorená už dlhšiu dobu, len sme to nevedeli kde
využiť. Nápad pochádza od Tomáša Lelovicsa, ktorý myslel na lokalitu Vermek, kde
by sa dalo realizovať tento projekt výsadbou drevín domácich druhov. Priestranstvo
bolo zamerané, bola vypracovaná štúdia, maximálna výška dotácie je 16 500,- eur, z
tejto sumy by sa dalo vysadiť približne 90 stromov.
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- odohrali sa zápisy do základných škôl v Tešedíkove (ZŠ - 12 zapísaných detí + 2,
ZŠ s vjm -Alapiskola - 21 zapísaných detí), zápis do materských škôl trvá do konca
mája.
Pripomienky poslancov
- poslanec Ing. J. Zilizi - opýtal sa na asfaltovanie ulice Širokej
Starostka odpovedala - peniaze (37 000,- eur) nám tam ostali, čaká sa na vyhlásenie
výzvy a znovu podáme našu žiadosť
- poslanec Ing. J. Zilizi - pýtal sa na možnosť realizácie detského ihriska na mieste
starých bazénov v areáli športového ihriska
Starostka - budem sa informovať v Nitre o možnostiach vybudovania certifikovaného
detského ihriska, navrhuje, aby dovtedy bol demontovaný, rozbitý betónový kraj
bazénov a upraviť terén pod plánovaným detským ihriskom (zo 600-700 eur sa to dá
zrealizovať)
- poslankyňa Anita Lacková - tlmočila podnet obyvateľa obce:
- v cintoríne pri kalvárii jeden krivý, nakláňajúci sa strom ohrozuje hroby
- navrhuje kúpu krhly na polievanie do cintorína
- poslankyňa Mgr. Z. Szarková - referovala o zasadnutí Rady školy pri ZŠ v
Tešedíkove: - online vyučovanie, inštalácia teplej vody do tried ZŠ, rekonštrukcia
podlahy telocvične - v tomto roku nebude realizovaná, vyhlásené výberové konanie na
post riaditeľa ZŠ
- poslanec Ing. Zs. Mészáros - referoval o zasadnutí Rady školy pri ZŠ s vjmAlapiskola: - online vyučovanie, známkovanie vyučovacích predmetov, inštalácia
teplej vody do tried, zápis do základnej školy, výberové konanie na post riaditeľa
školy,
- poslanec R. Somogyi ešte doplnil referát o tieto informácie: počas online
vyučovania
5 rodín (7 žiakov) nemal dostatočný prístup k internetu
- pred budovou základnej školy je vybudovaná strecha nad stojanmi pre bicyklov
Pani starostka k týmto informáciám dodala, že obec pri inštalačných prácach v
škole poskytla svoju pomoc tým, že časť vodoinštalačných prác vykonávali
zamestnanci obce.
Základná škola získala dotáciu na realizáciu strechy pred budovou školy financovanie projektu vysvetlila poslankyňa Judita Jóšvaiová: získaná dotácia bola
vo výške 2500,- eur, a 1500,-eur doplatili združenia rodičov oboch škôl (pomerne
podľa počtu žiakov: 900,- eur RZ ZŠ, 600,- eur RZ ZŠ vjm)
- poslankyňa Mgr. Z. Szarková - sťažovala sa na obyvateľa Zsolta Rácza, bytom
Tešedíkovo 682, ktorý býva pri jazere Telektó - nahromadil veľké množstvo
odpadu na breh jazera Telektó, mimo svojho pozemku. Poslankyňa má podozrenie, že
niekto púšťa do jazera odpadovú vodu, lebo voda bola miestami tmavšia. Ďalším jej
postrehom je, že na rôznych miestach (pri "Kis erdő", ale aj inde v chotári) objavila
nelegálne skládky odpadov - na tieto problémy hľadá riešenie - možno hliadkami
obecnej polície bude možné zamedziť nelegálne vyhadzovanie odpadov
Poslankyňa Anita Lackó - aj na námestí obce, aj pred obchodmi sú stále rozhádzané
smeti
Starostka - problém sa bude riešiť hliadkami obecnej polície
Poslanec Ing. J. Zilizi sa pýtal na možnosti realizácie plánovanej rekonštrukcie
podlahy telocvične
Starostka odpovedala - zatiaľ ani riaditeľky nevedia vyhodnotiť ekonomický dopad
koronavírusu, podľa dohody sa k tomu vrátime v mesiaci júl
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Poslanec PhDr. K. Czuczor sa pýtal na kosačku trávy na športovom ihrisku - či bude
nová kosačka, alebo nie
Starostka - kosačka je v Nitre, treba na nej vykonať generálku
Starostka informovala poslancov, že audit verejného obstarávania je už hotový,
budeme sa s tým zaoberať na nasledujúcom zasadnutí - pozveme aj pána inžiniera,
ktorý vypracoval audit.
XVIII. Záver
Pretože boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi sa
prítomným poďakovala za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.

Mgr. Ildikó Agócs K ő r ö s i
starostka

Overovatelia zápisnice:

Ing. András Baranyay
zástupca starostu

Zoltán Szabó.

Ing. Július Zilizi

Zapísala: G. Kovácsová
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